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Mariakirken
Nyveien 17 A, Stabekk / Tlf.: 67 49 47 30

14. søndag, år, C
Kjære brødre og søstre i Kristus,
I sommerferien ønsker alle å ha en liten pause fra jobben og å være med sine nærmeste.
Vi alle elsker barn som ser ut som engler. Det er forskjellige muligheter på hvordan
foreldre kan vise sin kjærlighet til deres barn. Jeg liker å se på når fedrene tar sitt barn
opp på skuldrene, og gir dem muligheten til å se litt mer enn pappa, og liker også å se
mødrene med sine barn i sine hender nær til hjerte.
I dagens første lesning hørte vi, «Jeg vil gi dere føde og bære dere på mine armer, gi dere
tegn på min kjærlighet. Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.», med en
gang kan vi tenke på Adam og Eva som pleide å gå kveldstur med Gud i Edens hage. Gud
gikk med dem som en Far. Selvfølgelig ønsker alle dette for seg selv, men med
arvesynden mistet man dette. Likevel gjennom Jesus Iikk vi denne muligheten igjen
fordi Jesus selv lærte oss å kalle Gud, Fader Vår, du som er i himmelen. De som har sett
Jesus, har sett Faderen, sa Jesus.
Ingen ønsker lidelse eller kors for seg selv. Den hellige Paulus sa i dag, «jeg for min del
ønsker aldri annet å rose meg av enn vår Herre Jesu Kristi kors.» Vi kan se i ham en
bestemt person å bli en trofast Kristi disippel og at han klarte seg å gi sitt liv for ham. Så
sa han, «Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.» Denne setningen
betyr veldig mye, og man kan forstå den bare når vi kjenner hele hans liv. En av min
favoritt setning i Bibelen er i hans brevet til Galaterne, «jeg lever ikke lenger selv, men
Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i
troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (2,20). Man kan meditere
over dette hele livet.
Forrige søndag hørte vi om Elisjas profetiske kall også kall til å bli Jesu disipler. I dag
hørte vi at Jesus ga tips til sine disipler før han sendte dem to og to, til hver eneste by og
hvert eneste sted han ville besøke. I sommerferien husk at han ønsker å besøke deg.
Finn et sted og tid til å snakke med ham i stillhet ved sjøen, Ijorden eller på Ijellet eller
hytta eller i hagen, og Mariakirken skal være åpen som vanlig. Når du beundrer
skapningen glem ikke at bak alt dette står din Skaperen. Husk å prise Ham i naturen
som du elsker og tar bilder av. Vet du at Gud skapte deg som det beste av alt i verden! En
Ijelltur med Jesus kan være en fantastisk opplevelse for deg. Du kan sende ham en
åndelig invitasjon før du drar på ferien. Vi leser i evangelier at Jesus selv trakk han seg
ofte tilbake til øde steder for å be. Vi husker hva skjedde på Tábor og i Getsemane. Jesus
bad til Gud. Det betyr at sommerferie er til å slappe av fra vanlig jobb, men det er ingen
pause fra Gud eller bønnen. Ha en god og velsignet sommerferie. Amen.
P. Anthony Erragudi SVD

Mandag Den hel. Elisabeth av Portugal (valgfri minnedag)
Tirsdag

Den hellige Antonius M. Zaccaria (valgfri
minnedag)

Messe kl. 18.30
Messe kl. 10.00 /18:30 Nowenna do MBN Pomocy og
messe på polsk

Onsdag Den hellige Maria Goretti (valgfri minnedag)

Messe kl. 18.30

Torsdag Den hl. Willibald (valgfri minnedag)

Messe kl. 18.30

Fredag

Den hellige Sunniva (valgfri minnedag)

Messe kl. 18.30 med tilbedelse fra kl. 18.00.

Lørdag

Den Salige Jomfru Maria

Messe kl. 10.00

Søndagsmesser:
Lørdag kl. 18.00 Messe på polsk.
Søndag Kl. 9.00 messe på polsk; kl. 11.00 høymesse; kl. 14.00 messe på polsk;

Senere katekeser (mer informasjon kommer):
01.sept: kl. 17.00 infomøte med konIirmanter og foreldre
3. sept: kl. 10.00 Katekese på polsk, ingen ukemesse
10. sept: kl. 10.00 Katekese på norsk, med katekesemesse kl. 10.00

Kollekt: Kollekten den 26.06. ble på 4446 NOK, pluss 1395,13 NOK i VIPPS. Vi takker alle
givere.
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